Luizenprotocol De Tandem
De Tandem heeft de bestrijding van luizen omschreven in een luizenprotocol. Iedereen kan luizen
oplopen. In onderstand protocol hebben wij de taken en verantwoordelijkheden van ouders, school, het
luizenteam en de luizencoördinator omschreven.
Taken van ouders
Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kinderen zonder luis naar school komen. Wij adviseren alle
ouders om in ieder geval aan het eind van elke schoolvakantie de hoofden van hun kinderen te
controleren op hoofdluis met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze hoofdluisvrij naar
school komen. Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dienen ouders dit te melden aan de
groepsleerkracht. De ouders gaan dan direct over tot het behandelen van de hoofdluis.
Op de controledagen op school houden ouders er rekening met de haardracht van hun kind, zodat het
luizenteam geen kostbare tijd verliest.
Als er tijdens de controle op school luizen bij een leerling worden geconstateerd worden ouders verzocht
om hun kind meteen van school op te halen om de hoofdluis te behandelen.
Taken van school
De school zorgt ervoor dat er een luizencontroleteam is, die in ieder geval na elke vakantie alle
leerlingen van onze school controleert. Indien er hoofdluizen en/of neten zijn geconstateerd, zorgt de
school er tevens voor dat de ouders hiervan op de hoogte worden gesteld. Als er luizen en/of neten
gevonden zijn tijdens een controle op school of als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door
ouders, zorgt de school ervoor dat er een nacontrole plaatsvindt.
Taken van het luizenteam
Controle
Na iedere schoolvakantie worden alle groepen door het luizenteam op hoofdluis en/of neten
gecontroleerd. Dit wordt gedaan door een vaste groep ouders. Bij voorkeur zijn dit drie ouders voor de
onderbouw en drie ouders voor de bovenbouw. Deze ouders gaan discreet om met de resultaten van de
controles. Zij informeren de leerlingen en hun ouders niet (!). Zij noteren dit in de map met
controlelijsten, die in een kast in de directiekamer staat.
Wanneer zij hoofdluis constateren, geven zij de informatie door aan de leerkracht, de directie en de
coördinator. In principe belt de directie de ouders van de leerling, waarbij luizen of neten geconstateerd
zijn. Bij afwezigheid van de directie, belt de leerkracht de ouders op. Bij meerdere gevallen binnen één
groep, worden de ouders via een algemene brief via Social Schools op de hoogte gesteld van de
aanwezigheid van luizen/neten in de groep van hun kind.
Nacontrole
Na ongeveer tien dagen worden alle leerlingen van de groep waar een leerling zit met luizen/neten,
nogmaals gecontroleerd. Ook de groep waar zijn/haar broer of zus zit. Heeft de leerling (of een ander)
nog luizen of neten, dan belt de directie (nogmaals) met de betreffende ouder.
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